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Abstract:  

The accession of the state to economic integration is necessary to 

provide factors to attract foreign direct investment as well as 

contemporary global economic changes, especially with regard to 

economic globalization. Today, the individual state cannot achieve 

what can be achieved when it joins the economic integration that 

enables it to activate foreign direct investment and achieve economical 

development. 

As most of the countries tended to establish alliances among 

themselves within the framework of economic integration in order to 

win the benefits it brings to them, including the provision of inter-

attractions to attract foreign direct investment, which contribute to the 

raising of economic performance, this paper aims to present the 

experience of the European Union, Was a great success in the process 

of economic integration as it reached the monetary union and its 

increasing membership, which made it an economic force that 

competes with the world's strongest economies and its contribution to 

providing important inter-factors attractions to attract foreign direct 

investment and achieve greater development Economy. 

Key words: Economic Integration, Foreign Direct Investment, Inter- 

Factors Attractions, Investment Climate, European Union. 
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Source: European commission statistical, annex of European economy spring, 

2017, p11,p21.  

 

Source :European commission statistical, annex of European economy spring, 

2017, p196.  
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Source: European commission statistical, annex of European economy spring 

,2017, p096.      
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Source: Eurostat european figures Eurostat yearbook european commission, 2014, 

p72.         
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Source: European commission statistical annex of European economy spring, 

2016, p096. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/index_en.htm
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Source: unctad hand book of statistics ,2011, p04, *EUROSTAT External and 

intra-EU trade, www.knoema.com.                                           
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www.unctad.org/fdistatisticsSource: UNCTAD, FDI/TNC database  

http://www.unctad.org/fdistatistics
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